اﺟﺮای ﮐﻨﺎف
ﺷﺮﮐــﺖ ﻧــﻮﯾﻦ ﮐــﺎران – 0912-5070813
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮای ﮐﻨﺎف و دﮐﻮراﺳﯿﻮون

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﮐﻨﺎف
ﺻـﻔﺤﺎت روﮐـﺶ دار ﮔﭽـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻨـﺎف
اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد :
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )(Reguler Board) (RG
ﺻـﻔﺤﺎت ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ رﻃـﻮﺑﺖ )Moisture Resistant Board
((MR
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎوم درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ )(Fire Resistant Board) (FR
ـﻮﺑﺖ )Fire & Moisture
ـﻖ و رﻃـ
ـﺮ ﺣﺮﯾـ
ـﺎوم درﺑﺮاﺑـ
ـﻔﺤﺎت ﻣﻘـ
ﺻـ
(Resistant Board) (FM

ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزش اﺟﺮای ﮐﻨﺎف-ﮐﻨﺎف آﺳﻤﺎن
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ درزی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ درزﻫﺎ
ﺑﻄﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﻘﻒ از
ﻧﻈﺮ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش و دﯾﺘﯿﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ راﺑﯿﺘﺲ
و ﮔﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ )ﺳﺎده( ﺧﻮد دارای ﺳﻪ ﺗﯿﭗ روش اﺟﺮای
زﯾﺮﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﺳﺎده ﻛﻨﺎف ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎزی دو ﻃﺮﻓﻪ

ﺗﯿﭗ D112a
ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﺳﺎزه دو ﻃﺮﻓﻪ D112a
–
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻞ روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ) ،(RGﻣﻘﺎوم در
ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ) (MRو ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ) (FRﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮای
زﯾﺮﺳﺎزی و ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﮔﭽﯽ درزﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﻄﺎﻧﻪ
درزﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮان از  2ﺗﺎ  5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﮔﭻ ﺳﺎﺗﻦ ﺑﺮای ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮاز ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد:
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺶ از  50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
وﺟﻮد دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  4ﻣﺘﺮ
ارﺗﻔﺎع آوﯾﺰ ﺑﯿﺶ از  450ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف

ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﺳﺎزه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ D112B
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻞ روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ) ،(RGﻣﻘﺎوم در
ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ) (MRو ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ) (FRﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮای
زﯾﺮﺳﺎزی و ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﮔﭽﯽ درزﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﻄﺎﻧﻪ
درزﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮان از  2ﺗﺎ  5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﮔﭻ ﺳﺎﺗﻦ ﺑﺮای ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮاز ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد:
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
وﺟﻮد دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ  4ﻣﺘﺮی
ارﺗﻔﺎع آوﯾﺰ ﮐﻤﺘﺮ از  450ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻔﯽ ارزان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف
ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎ )ﺑﺪون آوﯾﺰ( D131
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آوﯾﺰ ﮔﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎی ﮐﻨﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ،اﯾﻦ

ﻧﻮع ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻓﻘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض
آن ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  3ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ
راﻫﺮوﻫﺎی ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮد
دارد.

ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﺳﺎزه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ D112B
ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف:
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ
اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻧﻮر ﻣﺨﻔﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع
زﯾﺒﺎﺳﺎزی و دﮐﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اداری ،ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و …
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺰای ﺳﺎزه )ﭘﻨﻞ
ﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ(
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺜﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و …
)ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺿﺪ آب(
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف:
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ )در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از درﯾﭽﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺒﮏ ﺗﺎﯾﻞ(
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب )اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻓﻀﺎﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد(
ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن ﺳﻘﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ )وزن ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﮔﭽﯽ و زﯾﺮﺳﺎزی آن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ(
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف )اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﮐﻮر و ﻃﺮح در آﯾﻨﺪه
ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ و ادوات روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﮐﺎر و ﺗﻮﮐﺎر
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف:
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎزی :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی
.I
ﺑﺎرﺑﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﻨﻞ ﺧﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ،رده وزﻧﯽ
ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب و ﻧﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺎف.

اﺟﺮای ﺳﺎزه ﺗﺮاز
.II
اﺟﺮای آوﯾﺰﻫﺎ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(
.III
اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ
.IV
اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﻨﻞ ﺧﻮر
.V
اﺟﺮای ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(
.VI
اﺟﺮای اﺟﺰای ﺑﺎدﺑﻨﺪی )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(
.VII
ﻧﺼﺐ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(
.VIII
ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ
.IX
اﺟﺮای درزﻫﺎی اﻧﻘﻄﺎع )در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ(
.X
درزﮔﯿﺮی و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای رﻧﮓ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(
.XI
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف:
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺎف( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﺗﺨﺼﺺ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﺧﺸﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ،
اﺻﻼﺣﺎت و دوﺑﺎره ﮐﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،دور رﯾﺰ ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺎﻟﺢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻋﺪم ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻔﺮوض ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ(:
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب از درﯾﭽﻪ
ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮش دادن ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن
ﺑﻮده و ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺧﺸـﮏ – ﺳـﻘﻒ ﮐﻨـﺎف
)ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ(
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ(:
ﮐﻨﺎف ﻧﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﮔﭽﯽ در اﺑﻌﺎد 120×240
ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی  9/5ﯾﺎ 12ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﭻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﺑﯿﻦ دو
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ وزن و اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﭘﻨﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ از ﺻﻔﺤﺎت روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ )

در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ و از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی
ﺳﺮد ﻧﻮرد ﺷﺪه )ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒﮏ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ،
اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و ﺣﺮﯾﻖ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎﯾﻖ
ﺑﻨﺪی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺣﺮارﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری آﺳﺎن ﻫﻤﻪ
و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﺳﻨﺘﯽ )ﺑﻨﺎﯾﯽ( در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ(:
دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه
دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف ،دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  Uو  Cﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺻﻔﺤﺎت روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ ﮐﻨﺎف ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﭻ ﻫﺎی
اﺗﺼﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن درز
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص درزﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ دارای ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺪون درز ﺑﻮده و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ،ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ
روی آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮا
ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﻧﻮاع ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه:
ﻧﻤﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﭘﻼک ﺑﺎ
دﯾﻮار ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻟﺮزش ﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻤﺎ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ  Aqua Panelﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺎﻣﻼ ً اﯾﻤﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ  Aqua Panelﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﻮار ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ
ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ و
ﺣﺮارﺗﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺤﺚ  19ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ
اﺟﺮای دو ﻻﯾﻪ ﻗﺎب ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﯾﻮار

ﮐﺎذب ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ در ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات
و ﻧﮕﻬﺪاری )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ در زﻣﺎن
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری( ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﻮاره ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آن ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﭘﺮوژه
ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﯿﻨﯿﺸﯿﻨﮓ ﮐﺎر ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ راه ﺣﻞ ﮐﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﭼﺎﻟﻪ
آﺳﺎﻧﺴﻮر از دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را
در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
دﯾﻮار ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﯾﺎ رادﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺮﺑﯽ در
اﺟﺮای ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺎب ﻫﺎی دﯾﻮار ﮐﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﺒﻮر و
ﻧﻔﻮذ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﯾﺎ دﮐﻮراﺗﯿﻮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎران اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ
اﺟﺮای دﯾﻮار ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دو ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﮐﺎﻧﻮن آﺗﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود.
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎذب:
وزن ﺳﺒﮏ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
واﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎﻧﻘﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮﺗﯽ ،ﺣﺮارﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺮده و ﺟﺮم ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزه و ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﻄﻖ و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ
اﻣﮑﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل داﺧﻠﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺎده در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻀﺎ
اﺟﺮای ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘِﺮت و دور رﯾﺰ

ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ دﯾﻮارﻫﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﯾﻊ ،آﺳﺎن و ارزان
ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎذب:
روش اﺟﺮای ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎذب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﺟﺮای ﻗﺎب ﻓﻠﺰی ﺳﺒﮏ
.I
ﻧﺼﺐ ﻻﯾﻪ اول ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ
.II
ﻧﺼﺐ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
.III
ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ دﯾﻮار
.IV
اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه:
دﻣﺎی ﺑﯿﺶ از  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم
دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دوام دﯾﻮار ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺪاوم ﺑﯿﺶ از ) %60ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ MR
 (90%ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺪاوم آب دوام ﭘﻨﻞ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ از  Aqua Panelﻣﺨﺼﻮص ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺷﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺎف( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﺗﺨﺼﺺ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﺧﺸﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ،
اﺻﻼﺣﺎت و دوﺑﺎره ﮐﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،دور رﯾﺰ ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺎﻟﺢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻋﺪم ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻔﺮوض ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ(:
دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف راﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﻧﺎزک ﮐﺎری اﺑﻨﯿﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ،ﺻﻮﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﯾﮏ
ﻗﻠﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف:

ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی اﺑﻨﯿﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده
ﭘﻮﺷﺶ دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ )اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎزک ﮐﺎری(
ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺻﻮﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺻﻮﺗﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺗﺎق
ﻫﺎ ،دﻓﺎﺗﺮ ،راه ﭘﻠﻪ و آﺳﺎﻧﺴﻮر
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل
اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ و اﯾﺠﺎد ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ
رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺨﺎر
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف:
ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮای ﻫﻢ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎزک ﮐﺎری و ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت
ﮔﭽﯽ ﻋﺎﯾﻖ دار
ﺣﺪاﻗﻞ دور رﯾﺰ و ﭘِﺮت ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻣﮑﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا
اﺻﻼح ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ
ﻧﺎﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ،ﻧﺎﮔﻮﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﮐﺎر(

اﺟﺮاﯾﯽ

اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﯾﺎ ﺷﯿﺎرزﻧﯽ

دﯾﻮاره

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت

ﻫﺎ

)ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل

و

دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﻬﺴﺎزی ﺻﻮﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف:
دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف ﺑﻪ دو روش ﮐﻠﯽ ﺑﺪون ﺳﺎزه و ﺑﺎ ﺳﺎزه اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ:
دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺪون ﺳﺎزه ﮐﻨﺎف:
.I
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻞ روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ ﺳﺎده ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ
دارای ﻋﺎﯾﻖ ) ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ( اﺳﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺴﺐ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮﻟﻔﯿﮑﺲ ) ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﭻ
وﯾﮋه و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ( ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﻞ
ﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﺎف
درزﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در اﻧﺘﻬﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺎر ﯾﺎ درزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف
دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﮐﻨﺎف:
.II
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻨﻞ ﻫﺎی روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ ﺑﺮ روی زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻓﻠﺰی
–
ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار
و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن اﺟﺮا ﺷﻮد .در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد
ﻣﯿﺎن ﭘﻨﻞ روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﺟﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ و و ﭘﻨﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﺎﯾﻖ و
ﺣﺬف ﺷﯿﺎر زﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل راﻫﮑﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ،ﻧﺎﮔﻮﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﮐﺎر( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .از دﯾﮕﺮ
ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای آن در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و اﺟﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  10ﻣﺘﺮ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد.
اﺟﺮای ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف:
دﻣﺎی ﺑﯿﺶ از  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم
دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دوام دﯾﻮار ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺪاوم ﺑﯿﺶ از ) %60ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ MR
 (95%ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺪاوم آب دوام ﭘﻨﻞ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ از  Aqua Panelﻣﺨﺼﻮص ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺷﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺎف( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﺗﺨﺼﺺ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﺧﺸﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ،
اﺻﻼﺣﺎت و دوﺑﺎره ﮐﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،دور رﯾﺰ ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺎﻟﺢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻋﺪم ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻔﺮوض ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﻨﺎف )ﭘﻨﻞ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﮔﭻ ﺑﺮگ(:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﯾﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ،

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎزی ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎزی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آوﯾﺰﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﻨﻞ ﺧﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ،رده وزﻧﯽ ﺳﻘﻒ
ﮐﺎذب و ﻧﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﺮﯾﻖ )در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دارای ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ( و از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪاول
ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد.
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اﺟﺮای ﺳﺎزه ﺗﺮاز :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﯾﺴﻤﺎن رﻧﮓ ﭘﺎش ،ﺧﻂ ﺗﺮاز ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺮ
روی دﯾﻮار ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزه ﺗﺮاز در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ( ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺎف ،ﺳﺎزه ﺗﺮاز
ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ; ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎرﺑﺮ.

ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ
ﻓﺎﺻـﻠﻪ اوﻟﯿـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﺗﺼـﺎل از اﻧﺘﻬـﺎی ﺳـﺎزه ﺗـﺮاز ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ۱٠
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺳﺎزه ﺗﺮاز ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﯿﭻ  TNﯾﺎ FN
ﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ( .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از ﭘﻨﻞ
زﯾﺮﺳﺎزی در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل وﺟﻮد
ﮔﺬاری ،ﯾﮏ ﻧﻮار ﺗﺴﻤﻪ ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﻋﺮض  ۱٠٠و ﺿﺨﺎﻣﺖ ٠/۶
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی در ﺗﺮاز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﻧﭻ ﯾﺎ
ﭘﺮچ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺎدﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎزی در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط در ﺗﺮاز
ﺳﻘﻒ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
درﺻﻮرت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن دﯾﻮار ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﺳﺎزه ﺗﺮاز ﭘﺲ از ﻧﺎزﮐﮑﺎری و
ﺑﺮ روی ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﭻ دﯾﻮار اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ
ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎزه ﺗﺮاز و دﯾﻮار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ )ﺑﻪ وﯾﮋه در دﯾﻮارﻫﺎی
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ( ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻨﻞ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﯾﻮار اﺟﺮا
ﻧﻤﻮد و ﻟﺒﻪ آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﯽ ﺑﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶ داد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده

از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻻزم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

